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 ةمش لانم - ةيد ىدانه فيلات

 ريملا اريم :موسر



 ش : .يكز يبأ ِدْنع ْنِم َنورّثْشَي ٍناريجلا لك
 َنابُجالاَو َنابْلالا نورد ,ةّهكافلا نر رتشلو نانضخلا قووتشم

 .ٌنوتّيّرلاَو َرْبْخلاَو َبيلحلاَو
 .يكز يبأ ٍناَعُد ْنِم نوردشت دالؤالا ُُك

 .ىوطلاو ةتالوكؤشلا َنورَتْشَي
 .يالؤألا لك ُبِحْيَو ادج ثيطل يكّر وبأ

 (1) لوألا ويلا 2





 .ٌراتْحُم يكز وبأ معلا ؛موَيلا
 عطق ّْيدَأُدَجوُت مويا .َنْجُجلا ّنِم عطق ُسْمَخ ِناكَّدلا يف ُتناك َةَحِرابلا

 ةَنْيجلا َنكَأ ْنَم
 .ٌراتْحُم يكز وبأ معلا

 :ٍةَطخ يف َرُكَف
 .ةئبُجا دي ْنَم ُفرْعَأو ناَكّدلا يف ُءىِبَتْحَأ ادعم

 (2) لوألا مويلا_ 4
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 .اًدج ٌراتْحُم يكز وبا معلا ءَمْوَيلا

 .ةتالوكوشلا نم ٍعطِق ُسْمَخ ِناَكدلا يف ثّناك ةَحرابلا

 .طَقَف عطق ُعَيْرأ ُدَجوُت َمْوَيلا

 ؟ةوَيلا ةتالوكوشلا َلَكا ْنَم

 ؟ةَحِرابلا ةَنْيِحلا لأ ْنَم

 .ةلراطلا تلك كر ربا ككل انحلال ع

 :يودزم ةلراطعلا فلك سلخ

 .َسَْلَجَو َسَلَجَو َسَلَج

 .ُكُرَحَتي اريغَص َضَيِبأ ائْيَش ىاَر ءُكّرحَتي ايش ىَأَر ِةَمْثعلا يفو
 ؟ىَأَر اذام

 .تالوعرشلا هلق كأن يحن نو

 يهَو ٌضُكَر َقُه مك ٌةَراَقلا تْضْكَر ءاهَقْلَخ يكز وبأ ضكَر

 فكر

 .ِةَمَثَعلا يف ًادّيَجَري مل يكز ابأ ّنكل
 .ٌةَراَقلا ِتَبَرَهَو يكز وبا ّعَقَو

 يناثلا مويلا





 نامل كفا ٌمَعلا

 : تتوق ُةَدأقلا ةَحِراَبلا

 .طقف يطق عبر ةجوت يلو ِنْيُج طق ُسْمَح ناَكَدلا يف تناك
 .ةَطّخ يف َرُكَف

 .ةقواكلا لَ سجون طب ليلا يف
 .ةلواطلا ءامأ ةئْبُجلا ًةَعطق ٌعَضَو

 ةناخلا تعش هرقل ٍتءاج

 .ةقاحأ ةزاقلا تشكر

 .نيسلحلا سيك يشيكذ وبا كو

 | دَبَرَه َيهَو َعَقَوَوُم
 :ضننأ ضَيْنأ يكز يبأ نيل راض

 ثلاثلا مويلا 8
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 .ٌبِضاْعَو ٌراتْحُم يكز وبأ معلا َموَيِلا

 .عَقَو َوُهَو ْتَبَرَم ٌةَرأَقلا َةَحِراَبلا
 هديك طفله هرقل

 َمامأ ّصَققلا ْعَضَو .صققلا يف ٍةَنْبُج ةعَطِق يكّر وبأ ْعَضَو ليلا يف
 ِتْأَرَو َةَتْيَجلا ٍتْأَر .ٌةَرأَقلا تءاج :ٍءودُهِب ةلواطلا َفلَخ َسْلَج .ةلواطلا:*

 ؟صققلا يف ُةَرََفلا ُلُخْدَن له

 .ُتَضْكَرَو :صققلا ّنم ةنْبُجلا ٍِتّبَحَس .ٌليوطلا اهَبْنَذ ُةَرأَقلا تدم

 (1) عبارلا مويلا 0





 كو نبا عه كالا َتْضُكَر .ةّرَقلا هناك يكزاوا سكر

 .ٌُتَضُكَر َّيِهَو ضُكَر َوُه

 .ٍرُكَّسلا سيك يف يكز وبأ َعَقَو
 | | ُتَبَرَه يهَو َعَقَوَوُه
 .َضَيْبا ُْضَيْبَأ نيكو ىبا ول انه"

 (2) عبارلا مويلا 2
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 .ٍةَديِدَج ةطخ يف ُركَفُيَو ٍناكدلا يف ُسِلْجَي يكز بأ مويا
 ؟يكز وبأ ُلَعْفَي اذام

 .ناكُدلا لْكْدَت ةَراَقلا ياركافت

 00 د

 .ٍراغّصلا اهدالؤأل كيلا حا ةَرقلا 3 يكذ ل و

 ردنا أ نا ٌةييفشم ةداقلا» يكز وبأ لاق

 .«ناكذلا جراخ ٍنبُج ةَْطِ موي َلُك اهل ُكْوْأَس

 ناَكُد توف ةنكحلا َلُكأَتل اهدالؤأ عم ِمْوَي ل ينأت ةَراَقلا تراص

0 

 :يكر يبا ناكد اثم نورتي حلا اكمال

 .يكز و ٍناَكُدْنِم َنورَتْشَي دالؤالا 9

 كر ا ناك نم قولك داوشلا انك ٌةَرآَقلا

 سماخلا مويلا 4
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 .ٍءْيش لك هيف يكَر يبا ٌناكذ

 .ةَراَقلا َفلَخ يكَر وبا ضَكَر



 سيك يف يكز وبأ َعَقَو .َليِوّصلا اهَيَنَذ ُةَراَفلا ِتَدَم
 .ركشلا .ةَنْبُجلا ِتْبَحَسَو

 ِناَكُد ْنِم َنورَّتْشَي ٍدالؤالا ُلُك



 يحلا :يناثلا روحملا

 ااًقبلا :ثلاثلا سردلا

 نلاكلا 2

 انك ال

 ههادفك هند

 ضيبا :نوللا -

 راضخلاو ةهكافلا عاونا :مولعلا -
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